
เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
 1.2  ลดสัดส�วนชาย หญิง และเด็กในทุกช�วงวัย 

ที่อยู�ภายใต�ความยากจนในทุกมิติ 
 1.3  ดําเนินการให�เป�นผลตามระบบและมาตรการ

คุ�มครองทางสังคมที่เหมาะสม 
  และให�ครอบคลมุถงึกลุ�มท่ียากจนและเปราะบาง

SDG2  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
  ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 
  และส�งเสร�มเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
 2.3  เพ��มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได�ของ

ผู�ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู�หญิง 
คนพ�้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว 
คนเลี้ยงปศุสัตว� ชาวประมง โดยรวมถึงการ
เข�าถึงที่ดิน ทรัพยากรและป�จจัยนําเข�าในการ
ผลิต ความรู� บร�การทางการเง�น ตลาด และโอกาส
สําหรับการเพ��มมูลค�าและการจ�างงาน 

2.4  สร�างหลักประกันว�าจะมีระบบการผลิตอาหารที่
ย่ังยืนและดําเนนิการตามแนวปฏบัิติทางการเกษตร
ที่มีภูมิคุ�มกันที่จะเพ��มผลิตภาพและการผลิต 
ซึง่จะช�วยรกัษาระบบนิเวศ เสร�มข�ดความสามารถ
ในการปรบัตวัต�อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ภาวะอากาศรนุแรง ภยัแล�ง อทุกภยั และภยัพ�บติั
อื่น ๆ และจะช�วยพฒันาทีดิ่นและคณุภาพดนิ
อย�างต�อเน่ือง  

SDG10 ลดความไม�เสมอภาคภายใน
  และระหว�างประเทศ
 10.1 ให�บรรลุอย�างต�อเนื่องและคงการเติบโต
  ของรายได�ในกลุ�มประชากรที่ยากจน 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จํานวนเกษตรกรที่ได�รับ
การส�งเสร�มอาชีพ สร�างรายได� 

28,319 ราย  

จํานวนว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม (SMEs) รวมถึง
ผู�ประกอบการที่ได�รับการ
ส�งเสร�มอาชีพ สร�างรายได� 

32,551 ราย

จํานวนกลุ�มเปราะบางที่ได�รับ
การส�งเสร�มอาชีพ สร�างรายได� 

2,944 ราย

เกษตรกร หร�อ ผู�ประกอบการรายย�อย รวมถึงกลุ�มเปราะบาง
ได�รับการส�งเสร�มอาชีพและรายได�

จํานวน 10,000 ราย

จํานวนเกษตรกร ผู�ประกอบการรายย�อย รวมถึงกลุ�มเปราะบางที่ได�รับการส�งเสร�มอาชีพ
และรายได� (จํานวนรายสะสม)

2561

2562

2563

เปาหมาย 10,000 ราย ณ ป 2563

สามารถติดตามรายละเอียด
เพ��มเติมได�ผ�าน QR Code 

43,095

                          86,742

                    150,556

แบ่งปันโอกาส  
สรรสร้างคุณค่าสังคม 

114 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ความเสี่ยงและโอกาส

รายงานของธนาคารโลกในปีทีผ่่านมาแสดงให้เห็นว่าอตัราความยากจน
อย่างเป็นทางการในประเทศไทยมีค่าสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รายได ้
ครัวเรือนทีล่ดลงท�าให้เกดิความท้าทายอย่างมากต่อการลดความยากจน  
และเน่ืองด้วยผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ย่ิงส่งผลให้สถานการณ์ 
ความท้าทายดังกล่าวแย่ลงมากย่ิงข้ึน ซึง่ผลกระทบดังกล่าวไม่เพียงแต่
กระทบต่อบริษทั หากแต่ยังกระทบโดยตรงต่อสังคมในทกุภาคส่วน ทัง้น้ี 
บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย (“บริษทั”) ตระหนัก
ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการสร้างคุณค่า
ทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจ มากกว่า 
การมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธรุกจิเพียงอย่างเดียว อกีทัง้ บริษทัยังมีความมุ่งม่ัน
ในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  
ซึ่งสามารถส่งผลให้องค์กรประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจภายใต้ความตระหนักถึงความส�าคัญของสังคม 
ที่เป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร ผ่านการส่งเสริมและ 
สร้างคณุค่าทีห่ลากหลาย อาท ิการเสริมสร้างทกัษะและองค์ความรู้ต่าง ๆ 
การสร้างอาชีพ การส่งเสริมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า เพ่ือสร้างโอกาส
ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ให้มีโอกาส 
และบทบาททางสงัคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปี 2563 บริษัท 
ยังคงด�าเนินการต่อยอดโครงการระยะยาว และสร้างสรรค์โครงการใหม่
ทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป เพ่ือสร้างคณุค่าให้แก่สังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในสังคม
อย่างกว้างขวาง ท�าให้เกิดการสูญเสียรายได้และอาชีพ บริษัทจึงมุ่งด�าเนินการหามาตรการช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง เพื่อช่วยเยียวยาการได้รับ 
ผลกระทบ ตลอดจนสื่อสารและมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เกษตรกร

โอกาส

กลุมเปราะบาง ผูประกอบการ
SMEs

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตอเนื่องกลวยหอมทองและ
ตอยอดสูโครงการ 7-11 เคียงขาง
เกษตรกรไทย

โครงการตอเนื่องเชิดชูชาวนา ผูปลูก
ขาว ผูปลูกความเปนไทย ตอยอดสู 
โครงการพัฒนาศักยภาพชาวนา

โครงการตอเนื่องเกษตรกรคูชีว�ต

โครงการตอเนื่องกาแฟสรางอาชีพ

โครงการพัฒนาเกษตรกรชาวเขา 
เพ�่อชีว�ตที่ดีกวา

115รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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สรุปผลการดําเนินงานดานการสรางคุณคาทางสังคม

เกษตรกรท่ีไดรับการสงเสร�มอาชีพ สรางรายได

2561

2562

26,066

28,039

2563 28,319

2561

2562

15,275

14,001

2563 32,551

จํานวน SMEs ท้ังหมด (ราย)

2561

2562

848

1,607

2563 2,944

จํานวนกลุมเปราะบางท้ังหมด (ราย)

ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีไดรับการสงเสร�มอาชีพ สรางรายได

กลุมเปราะบางท่ีไดรับการสงเสร�มอาชีพ สรางรายได

จํานวนเกษตรกร ท้ังหมด (ราย)
จําแนกประเภทเกษตรกร (ราย)

มูลคาการซ้ือ

987
ลานบาท 

มูลคาการซ้ือ

9,671
ลานบาท 

มูลคาการสนับสนุนรายได
กลุมเปราะบาง

84
ลานบาท 

กลุมผลไม ผลไมตัดแตง 27,038
กลุมผักสด ผักสลัด 1,281

จําแนกประเภท SMEs (ราย)

กลุมผลิตภัณฑเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน 

และผลิตภัณฑทองถิ�น (OTOP) 2,589
กลุมโชหวยและผูประกอบการอื่น ๆ 29,915
กลุมบร�การ 47

จําแนกประเภทการจางงาน สรางรายได 
กลุมเปราะบาง (ราย)

จําแนกประเภทการสงเสร�มทักษะอาชีพ 
กลุมเปราะบาง (ราย)

ผูสูงอายุ 376
ผูพ�การ 1,131
อ่ืน ๆ  843

ผูพ�การ 18
อื่น ๆ  576

ในปี 2563 บริษัทมีการบริหารจัดการด้านคุณค่าทางสังคมผ่านการสนับสนุนและส่งมอบโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเพ่ือการกุศล 
การร่วมลงทุนทางสังคม ตลอดจนกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบงบประมาณและสิ่งของ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจ�านวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงานที่ท�าร่วมกับบริษัทคิดเป็นมูลค่า ดังนี้

รูปแบบการสนับสนุน 

รอยละ 14.20
การบร�จาคเพ�่อการกุศล

รอยละ 41.14
การรวมลงทุนทางสังคม

รอยละ 44.66
กิจกรรมเชิงพาณิชย

ประเภทของการสนับสนุน 

248.52 ลานบาท

งบประมาณ

6.08 ลานบาท

มูลคาจํานวนชั่วโมงจิตอาสา
ของพนักงาน

141.84 ลานบาท

สิ�งของ

3.15 ลานบาท

คาใชจายในการ
บร�หารจัดการ

116 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
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ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทมุ่งด�าเนินงานการส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
ให้กับเกษตรกรมาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้การส่งมอบองค์ความรู ้
ในการพัฒนา บริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในที่ดินท�ากิน การส่งเสริม
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุน 
ช่องทางการจดัจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ในปี 2563 มีการสนับสนุน
เกษตรกรผ่านโครงการต่าง ๆ  ภายใต้โครงการ 7-11 เคยีงข้างเกษตรกร
ไทย ซึ่งต่อยอดความส�าเร็จจากโครงการกล้วยหอมทอง ขยายผลมายงั
กลุ่มสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ ่มผลไม้ตัดแต่ง กลุ ่มผักพร้อมปรุง และกลุ ่มสลัดผัก โดยมี 
วัตถปุระสงค์เพ่ือให้สินค้าทางการเกษตรมีมูลค่าสูงข้ึน มีตลาดทีแ่น่นอน  
ตลอดจนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

นอกจากน้ี การด�าเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ  
เป้าหมายที ่1 ทีมุ่่งด�าเนินงานเพ่ือลดความยากจนทัง้ทางเศรษฐกิจ และ
มิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ี 2 การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
และรายได้ของผู้ผลิตเพ่ือมุ่งขจัดความหิวโหย และเป้าหมายที่ 10  
ที่มุ่งสนับสนุนการเติบโตของรายได้ประชากร เพ่ือลดความเหล่ือมล�้า
ด้านความเป็นอยู่ของเกษตรกร

รวม 1,367 ราย 

พ�้นที่เพาะปลูก 35,283 ไร

กลุมกลวย 1,215 ราย 

พ�้นที่เพาะปลูก 21,247 ไร

กลุมผลไมตามฤดูกาล 70 ราย 

พ�้นที่เพาะปลูก 1,420 ไร

กลุมผลไมตัดแตง 37 ราย 

พ�้นที่เพาะปลูก 12,341 ไร

กลุมผักสด สลัดผัก 45 ราย 

พ�้นที่เพาะปลูก 275 ไร

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ 
โครงการ 7-11 เคียงข�างเกษตรกรไทย
สรางรายไดและความมั่นคงใหกับครอบครัว
เกษตรกร และ SMEs

โครงการกล้วยหอมทอง

โครงการกล้วยหอมทอง เป็นโครงการทีด่�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2555 โดยด�าเนินการสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกร
และผู้ประกอบการรายย่อย ต้ังแต่การท�าส่ือการสอนให้ความรู้แก่เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกอย่างมีมาตรฐาน สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ การให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา การแปรรูป ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า
ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

การอบรมใหความรู
เกษตรกรผานสื่อ

สงเสร�มการเพาะปลูก
ที่มีมาตรฐาน สามารถ

ตรวจสอบได

ใหความรูดานการออกแบบ
บรรจ�ภัณฑที่ชวยยืด
อายุการเก็บรักษา

สงเสร�มการแปรรูปกลวย
ที่ไมไดมาตรฐาน

ตามกําหนด

เพ�่มชองทาง
การกระจายสินคา

ผานเซเวนอีเลฟเวน
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รายไดเฉลี่ยเพ�่มข�้นของ SMEs 
และเกษตรกร เพ�่มข�้น 776,282 บาท 
หร�อ เพ�่มข�้น 3.61 เทา 
(เปร�ยบเทียบกอนเขารวมโครงการ)

ผลผลิตกลวยหอมทองเขาสูตลาดกวา 
275,000 ลูกตอวัน หร�อมากกวา 
100 ลานลูกตอป คิดเปนมูลคา
ทางเศรษฐกิจ 865 ลานบาท

จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ลดลงรอยละ 7.8 (เปร�ยบเทียบจาก
ป 2562) พ�้นที่เพาะปลูกเพ�่มข�้น
รอยละ 32.5 (เปร�ยบเทียบจากป 2562)

โครงการกล้วยหอมทองประสบความส�าเร็จตามแนวทางและเป้าหมายของบริษัท ซึ่งไม่เพียงแต่จะท�าให้รายได้ของเกษตรกรและ 
ผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น หากแต่ยังช่วยให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 โครงการกล้วยหอมทองด�าเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 19,056 ไร่ ใน 41 จังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบจากด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
พบว่าโครงการกล้วยหอมทองก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 42 เท่า 

ผลกระทบด�านเศรษฐกิจ ผลกระทบด�านสังคม ผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม

• สรางรายไดที่มั่นคง
• เพ�่มมูลคาสินคาทางการเกษตร
• พัฒนามาตรฐานการผลิตสินคา  
 ทางการเกษตร

• สรางศูนยการเร�ยนรูเกี่ยวกับการ
 ปลูกกลวย
• สรางอาชีพถายทอดจากรุนสูรุน
• การพ�่งพาตนเองแบบยั่งยืนของชุมชน 
 เกิดเปนกลุมเกษตรกรเขมแข็ง 
 มีความสามารถในการแขงขัน
• สุขภาพที่ดีข�้นของคนในชุมชน
 อันเนื่องมาจากการลดการใชสารเคมี

• ลดการใชสารเคมี เพ�่มการใช
 สารชีวภาพ
• ลดการปนเปอนและตกคางของสารเคมี
 ในพ�้นที่การเกษตร
• ลดการใชนํ้าหร�อทรัพยากรอื่น ๆ ลง
 และใชใหคุมคาตามหลัก GAP
• คุณภาพดินไดรับการรักษาตามหลัก 
 GAP

คุณค�าทางเศรษฐกิจ คุณค�าทางสังคม คุณค�าทางสิ�งแวดล�อม

• เกษตรกร และ SMEs เขารวมโครงการ  
 1,125 ราย
• พ�้นที่เพาะปลูกรวม 19,056 ไร
• รายไดของผูรวมโครงการเพ�่มข�้นเฉลี่ย  
 776,282 บาทตอรายตอป
• ผลผลิตกลวยหอมทองเขาสูตลาดกวา  
 275,000 ลูกตอวัน หร�อมากกวา 
 100 ลานลูกตอป คิดเปนมูลคา
 ทางเศรษฐกิจ 865 ลานบาท

• สรางงาน และสรางอาชีพใหกับชุมชน 
 โดยสงเสร�มใหโรงคัดบรรจ�แตละภูมิภาค 
 สามารถรบักลวยหอมทองไดจากเกษตรกร 
 ในพ�้นที่ เปนการกระจายรายไดและอาชีพ 
 ไปยังชุมชน
• เพ�ม่ชองทางการจดัจาํหนาย โดยสามารถ 
 ขยายโรงคัดบรรจ�ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
 ทั่วประเทศ เพ�่อสงกลวยหอมทองใหกับ 
 รานเซเวนอีเลฟเวนกวา 12,432 สาขา
 คิดเปนมูลคา 865 ลานบาท

• การใชสารเคมีที่เหมาะสมในปร�มาณ
 ที่ปลอดภัย สงเสร�มการใชปุยชีวภาพ
 และชีวภัณฑ ทําใหการใชสารเคมีกําจัด
 ศัตรูพ�ชและปุยเคมีลดลงกวารอยละ 50 
 ลดตนทุนใหกับเกษตรกร 600 บาทตอไร
• ใชทรัพยากรอยางคุมคามากข�้น
• ชวยรักษาคุณภาพดิน

การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

(Total Annual Additional Net 
Revenue Generated for Farmer)

(Total Annual Downstream 
Impact from Plastic Waste)

ดานเศรษฐกิจ (ลานบาท)
(Total Annual Societal Impact 

from Plastic Production)

ดานสังคม (ลานบาท) ดานสิ�งแวดลอม (ลานบาท)

130.9 1.2 1.9
Upstream Impact Downstream Impact

โครงการกลวยหอมทอง
กอใหเกิด ผลกระทบเชิงบวก > ผลกระทบเชิงลบ 42 เทา
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โครงการผลไม้ตามฤดูกาล 

นอกจากโครงการกล้วยหอมทองแล้ว บริษัทมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการผลไม้ 
ตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น ทเุรียนหมอนทอง มังคดุออร์แกนิค ส้มโอทบัทมิสยาม และส้มสายน�า้ผ้ึง โดยที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
เกษตรกรในกระบวนการผลิตและการขนส่ง ตลอดจนการสนับสนุนช่องทางการขายสินค้าทางการเกษตรดังกล่าวผ่าน 
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและช่องทางออนไลน์ อาทิ www.shopat24.com เฟสบุ๊ค www.24catalog.com และศูนย์บริการข้อมูล 
ลูกค้า เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษทัมีการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรและกลุ่มเปราะบาง เช่น ส้มสายน�า้ผ้ึง
จากสวนร่มเกล้า อ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นต้น

โครงการพัฒนาศักยภาพชาวนา

ต่อยอดจากโครงการ “เชิดชูชาวนา ผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” ซพีี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์  
ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย รวมส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ที่ย่ังยืนแก่ชุมชน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาผลิตผลนักเรียนชาวนา สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและเบเกอรี่ เพื่อการส่งต่อความรู้และรายได้ที่ยั่งยืน” แก่นักเรียน
ของโรงเรียนชาวนา ไร่เชิญตะวัน เพ่ือให้ความรู้และถ่ายทอดเคล็ดลับการท�าเบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น  
อาทิ ล�าไย สตรอว์เบอร์รี มาเป็นส่วนผสมหลัก เพ่ือทดลองผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่หาได้ในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาต่อไปเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น อาทิ คุกกี้ล�าไย ซาลาเปาเห็ดหอม

21 ราย 81 รายการ

สนับสนุนชองทางการ
กระจายสินคาทางการเกษตร
ใหกับเกษตรกร

จํานวนผลไมและสินคา
ทางการเกษตรที่นําเขา
มาจําหนาย

นอกจากน้ี จดัอบรมให้ความรู้หัวข้อ “การจดัการร้านค้าปลีก
ยุคใหม่” และ “Good Manufacturing Practice (GMP)  
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร” เพ่ือถ่ายทอด 
องค์ความรู้จากประสบการณ์การท�างานของบริษัท อาทิ  
การจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ส่งต่อประโยชน์เพื่อไปพัฒนาร้าน ALL-Organic ซึ่งเป็นร้าน

สามารถตดิตามรายละเอยีด
เพิม่เตมิได้ผ่าน QR Code

ทีจ่ดัจ�าหน่ายผลิตภัณท์จากเกษตรกรชาวนาทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือน�าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์

250 ราย

ผลลัพธและประโยชนที่ไดรับ
เกษตรกรเขารวมโครงการ 
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โครงการเกษตรกรคู่ชีวิต 

โครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” โดย บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด เป็นหนึ่ง
ในโครงการที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนให้ดีย่ิงข้ึน สร้างงาน 
และสร้างอาชีพที่มีความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในชุมชน รวมไปถึง
การบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ  ในการท�าเกษตรกรรมเพื่อให้เกิด
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลสูงสุด ให้ความส�าคญักบัการปลูกพืช
ภายใต้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture 
Practices หรือ GAP) และการสร้างความม่ันคงทางอาชีพให้กับ
เกษตรกร โดยในปี 2563 โครงการได้มีการขยายผลการผลิต
ทางการเกษตรไปยังพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี 
ขอนแก่น ล�าพูน และสุราษฎร์ธานี ซึ่งท�าให้เกิดสร้างรายได้อย่าง
ต่อเน่ืองและสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กร 
ได้อย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาเกษตรกรไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน 
(Smart Farm Development) 

ด�าเนินโครงการโดย บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)  
มีวัตถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคูค้่าเกษตรกร และคูค้่า SME 
ในธุรกิจด้านการเกษตรผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรทีมี่ประสิทธภิาพ น่าเช่ือถอื เป็นทีย่อมรับของหน่วยงาน
ภาครัฐ และสอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เน้นการมีส่วนร่วมที่สามารถสร้างการเรียนรู้ วัดผล 
และประเมินคุณภาพการผลิตได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง

โครงการพัฒนาเกษตรกรชาวเขา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ด�าเนินโครงการโดย บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)  
มีวัตถปุระสงค์เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเกษตรกรชาวเขา
ใน 4 จังหวัดภาคเหนือของไทย โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการ
เกษตร อาทิ กะหล�่าปลี ผักกาดขาวปลี ที่มีความปลอดภัย ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ตามหลกัการปฏบิัติ
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices 
หรือ GAP) มีการอบรมให้ความรู้ การประยุกต์ใช้การติดต้ังระบบตรวจ
สอบย้อนกลับ Makro i-trace มีการตรวจประเมินผลผลิตเพ่ือ 
ให้ม่ันใจได้ว่าสินค้าทางการเกษตรที่ได้มีความสดใหม่ ปลอดภัย
จากสารเคมีตกค้าง

โครงการมอบความรูใหแกเกษตรกรไทย 3 เร�่องหลัก ไดแก 

ความรูทาง
การตลาด

ความรูทาง
ว�ชาการเกษตร 

ความรู
ดานเง�นทุน 

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
เกษตรกรที่ไดรับการสงเสร�มทักษะ

การเพาะปลูก 91 ราย

เกษตรกรไดรับการรับรองการเพาะปลูก

ตามมาตรฐาน GAP รอยละ 100
เกษตรกรเขารวมการตรวจสอบยอนกลับ

ผานระบบ Cloud รอยละ 100
รายไดชุมชนเพ�่มข�้น 1.6  ลานบาท

คาขนสงวัตถุดิบที่ลดลงปละ  4.3 ลานบาท

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

เกษตรกรมากกวา 200 ครอบครัว มีอาชีพและ

รายไดเพ�ม่ข�น้รอยละ 90 (เปร�ยบเทียบกอนเขารวมโครงการ)

เกษตรกรไดรับการรับรองและผานการประเมิน

เพ�่มข�้นรอยละ 50
เกษตรกรมีรายไดเพ�่มข�้นจากการขายสินคาใหแกผูซื้อ 

เฉลี่ย 3.24 ลานบาทตอปตอราย

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

ยอดขายสินคาเกษตร  9,000  ตัน 

คิดเปนมูลคา  162 ลานบาท

รายไดเฉลี่ยตอครัวเร�อนเพ�่มข�้น  2 เทา

จํานวนเกษตรกรชาวเขาที่รวมโครงการกวา 

1,000 ครัวเร�อน
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โครงการปันทรัพย์ สู่ ทรัพย์ปัน 

ด�าเนินโครงการโดย บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
มีวัตถุประสงค์เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผ่านการสร้างงาน 
สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่อ�าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีแรงจูงใจและเพิ่มสินค้าทางการเกษตร
ในรูปแบบเกษตรอนิทรีย์ โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้า เพ่ือให้
ม่ันใจได้ว่าสินค้ามีความปลอดภัย น่าเช่ือถือตรวจสอบได ้
ผ่านระบบ Makro i-trace ตลอดจนได้รับการตรวจรับรอง 
ที่เป็นมาตรฐาน

โครงการกาแฟสร้างอาชีพ 

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด เดินหน้าสร้างอาชีพให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟของไทยอย่างต่อเน่ือง เร่ิมจากลงพ้ืนที่ 
อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ให้ความรู้กับชาวบ้านเร่ืองการ
ปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการรักษาป่าต้นน�้า ลดการท�าไร่
เล่ือนลอย เพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียวให้คงอยู่กบัชุมชนมากข้ึน การแปรรูป
อย่างถูกต้องเพ่ือผลผลิตที่มีคุณภาพ สนับสนุนเคร่ืองมือ 
ในการสร้างอาชีพ และรับซื้อเมล็ดกาแฟจากชุมชนในราคา 
ที่สูงกว่าท้องตลาด เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ที่ย่ังยืนและได้
อยู่ร่วมกันในชุมชน ขยายตลาดกาแฟเพ่ือรองรับผลผลิตโดย
การน�ามาจัดจ�าหน่ายเป็นเคร่ืองด่ืมในร้านกาแฟออลล์คาเฟ่ 

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ 
เกษตรกรไดรับการรับรองการผลิตสินคา

ตามมาตรฐานเกษตรอนิทร�ย เพ�ม่ข�น้  50 ครวัเร�อน

ลดคาใชจายการใชเคมีภัณฑ  4,000 บาท

มูลคาเพ�่มจากการปรับเปลี่ยนเปนสินคาเกษตรอินทร�ย

รอยละ 15 - 20
รายไดเกษตรกรเพ�่มข�้น  12,000 บาท
ตอปตอครัวเร�อน

และร้านกาแฟมวลชน และพัฒนาเพ่ือให้ได้สินค้าที่มีความ
หลากหลายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือจัดจ�าหน่ายให้กับร้านกาแฟ 
ในเครือฯ และลูกค้าภายนอก ปัจจบุนัได้เพ่ิมพ้ืนทีก่ารสร้างอาชีพ 
เกษตรกรในประเทศเพ่ิมข้ึน อาท ิปองขอน จงัหวัดเชียงราย  
ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย ไล่โว่ จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่
เพาะปลูกใหม่ล่าสุด ทีลอซู จังหวัดตาก พัฒนาแหล่งชุมชน
ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยในปี 2563 มีเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ 478 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 1,459 ไร่ 
รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทั้งหมด 1,850 กิโลกรัม
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โครงการ “1 แก้วมวลชน 1 บาทเพื่อสังคม”

ร้านกาแฟมวลชน ภายใต้แนวคดิการด�าเนินธรุกจิ “กาแฟคูชุ่มชน”  
หักรายได้จากการจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืม 1 บาท ต่อ 1 แก้ว  
เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือน�าไปบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน
และสังคม วัด มูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ อาทิ วัดพระบาท
น�้าพุ วัดสวนแก้ว มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพ่ือเด็กและเยาวชน  

โครงการสร้างอาชีพผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่สังคม

ฝึกอาชีพผู้ป่วยจติเวช เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจติสังคม ให้ผู้ป่วย
กลับมาพ่ึงพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกบัคนในสังคมได้อย่างมีศกัด์ิศรี  
บริษัท ซีพี รี เทลลิงค ์  จ�ากัด ร ่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ คุณหญิงเอื้อปรานี  
เจียรวนนท์ จัดต้ัง “ร้านกาแฟหลังคาแดง” สร้างร้าน สนับสนุน
อุปกรณ์ ฝึกอบรมทักษะการชงกาแฟ และการบริหารจัดการร้าน
ให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกทักษะอาชีพ 
ให้กับผู้ป่วย และรับเข้าท�างานในร้านกาแฟมวลชนเพ่ือให้ผู้ป่วย 
มีอาชีพรองรับ สามารถหาเล้ียงตัวเองได้เม่ือต้องออกไปอยู่ร่วมกบั
สังคมภายนอก อีกทั้งช่วยสร้างรายได้ให้กับสถาบันฯ เพ่ือน�าไป
พัฒนาในส่วนงานอาชีพอื่น ๆ ให้กับผู้ป่วยรุ่นสู่รุ่น โดยปัจจุบัน 
ได้ฝึกทักษะให้กับผู้ป่วยไปแล้วกว่า 24 ราย และรับมาร่วมงาน 
ในร้านกาแฟมวลชน 3 ราย

โครงการร่วมพัฒนาสินค้าศูนย์ภูฟ้า 
จัดจ�าหน่ายในร้านกาแฟมวลชน

ร่วมสร้างอาชีพให้กบัเกษตรกรและพัฒนาสินค้าท้องถิน่เพ่ือชุมชน
ทีย่ั่งยืน ในความร่วมมือระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ และโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ ภายใต้แนวคิด “จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การท�ากินที่ 
พอเพียง” พัฒนาสินค้าพ้ืนทีก่ารเกษตรของชาวบ้าน อ�าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย เพ่ิมเติมข้อมูล

โภชนาการทีส่�าคญั เพ่ือยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับ
กับผู้บริโภคปัจจุบัน อาทิ กล้วยฉาบ กล้วยอบ กล้วยสุกกรอบ  
แยมลูกหม่อน น�้าลูกหม่อน ชาเขียวภูฟ้าและชาอินทรีภูฟ้า รวมถึง
การต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเมนูพิเศษประจ�าร้านกาแฟ 
จัดจ�าหน่ายในร้านกาแฟมวลชนกว่า 100 สาขาทั่วประเทศไทย

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น 
โดยมียอดการบริจาคในปี 2563 เป็นจ�านวนเงนิรวม 3.1 ล้านบาท 
คิดเป็นยอดบริจาคสะสม ทั้ง 10 ปี มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท
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โครงการวันแห่งโอกาสดี@CPALL

ซีพี ออลล์ ได้ด�าเนินการโครงการมาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้
แนวคิด “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” เพ่ือ
สร้างเสริมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางจ�าหน่าย 
สินค้าผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าออนไลน์ โดยเปิด
โอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในการด�าเนินธุรกิจร่วม
กับบริษัท ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยจะสามารถลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือนัดเจรจาทางธุรกิจ (Business 
Matching) หรือสามารถปรึกษาขอข้อมูลเพ่ิมเติม จากมุม 
เอสเอม็อคีลินิก (SMEs Clinic) ทัง้ด้านจดัการคณุภาพสินค้า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางการขยายตลาด เพ่ือผู้ประกอบ
การรายย่อยสามารถน�าเสนอสินค้าจ�าหน่ายในช่องทาง 
ทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะผ่านร้านเซเว่นอเีลฟเว่น ร้านค้าออนไลน์ 
24 Shopping ออลล์ ออนไลน์ และร้านยาเอก็ซ์ต้า พลัส และ 
ผู้ประกอบการยังสามารถติดต่อขอค�าปรึกษาจากเครือข่าย
พันธมิตรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ อาทิ 
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) และรับการสนับสนุนการลงทนุจากธนาคารช้ันน�า รวมทัง้
แนวทางการท�าธุรกิจจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
นอกจากการร่วมธุรกิจแล้ว ยังเปิดโอกาสในการเสนอท�าเล
พื้นที่ส�าหรับเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และในด้านการส่งเสริม
ทรัพยากรบุคคล ยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษา
สามารถสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ส่งเสริมให้มีบุคคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับองค์กร ชุมชนและสังคม รวมถึง
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

มอบโอกาสและสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการ

ธุรกิจของ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยมาอย่างต่อเน่ือง 
ผ่านโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการวันแห่งโอกาสดี 
โครงการ Business Matching โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายย่อย 24 Shopping โครงการ TSC On-site Visit CP ALL 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีการเติบโตในการด�าเนินธรุกจิ 
บริษัทสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์ ให ้ตรงตามมาตรฐานระดับสากล  
ซึง่สามารถยกระดับเศรษฐกิจระดับท้องถ่ินให้มีศกัยภาพมากข้ึน 
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัให้กับประเทศ

การสนับสนุนการประกอบธรุกจิของวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย เป็นหนึ่ง
ในแนวทางการด�าเนินงานสร้างคุณค่าให้กับสังคม อาทิ การ
ให้ความรู้ด้านการตลาดเพ่ือการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงานในการ
ด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ  ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ SMEs 
และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่าง 
ต่อเน่ือง พร้อมทัง้มอบโอกาสในการเป็นเจ้าของธรุกจิ สร้างการ
เติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต บริษทัจงึมุ่งส่งเสริมการประกอบ

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ 
สรางโอกาสทางอาชีพ รวมทํางานกับบร�ษัท

กวา  12 อัตรา

โอกาสทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการรายยอย

ในการเสนอสินคากวา  135 ราย
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โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 24 Shopping

บริษัทได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 24 Shopping มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองต่อรูปแบบการบริโภคของ 
ผู้บริโภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยการเพ่ิมช่องทางการจดัจ�าหน่ายและกระจายสินค้า ส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเพ่ือจ�าหน่าย  
กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มผู้ประกอบการภายใต้โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ 24 Shopping 
และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ช่วยสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการ Business Matching 

บริษัทเดินหน้าสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ SMEs และ 
ผู้ประกอบการรายย่อย อย่างต่อเน่ือง โดยผนึกก�าลังกบัสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จัดงาน “เจรจาธุรกิจสร้างพันธมิตรกับ CP ALL 
Non-Trade” รุ่นที่ 2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างธุรกิจรับเหมา  
และธุรกิจผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุน อาทิ ผู้รับเหมาก่อสร้าง  
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ร้านอุปกรณ์ไอที (IT) จ�านวนกว่า 20 บริษัท 
เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังแนวทางการพัฒนาธุรกิจ รวมถึง 
การช้ีแจงเงื่อนไขและข้อก�าหนดเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
เตรียมความพร้อม และสามารถเข้าร่วมธรุกจิกบับริษทัได้ตรงตาม
ความต้องการและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ก�าหนด 

โดยในป 2563 
สรางรายไดใหกับผูประกอบการรายยอยกวา 

1,096 ราย 

คิดเปนมูลคากวา  8,191 ลานบาท
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โครงการ U-Project “เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ”

โครงการ U-Project “เสริมสร้างคูค่ดิ พัฒนาธรุกจิคณุ” เป็นโครงการทีด่�าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองภายใต้ บริษทั สยามแม็คโคร 
จ�ากัด (มหาชน) ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพส�าหรับผู้ประกอบการร้านโชห่วยให้มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และสร้างช่องทางการขายที่ย่ังยืนให้กับร้านโชห่วย ผ่านการร่วมจัดท�าแผนพัฒนาที่มีความจ�าเพาะ 
ระหว่างพ่ีเล้ียงจากสยามแม็คโคร และร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพัฒนาร้านตามแนวทางการจัดการ 
และค�าแนะน�าต่าง ๆ ทกุข้ันตอนจากผู้เช่ียวชาญ อาท ิการสรรหาสินค้า จดัเรียงสินค้า การจดัร้านให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า  
และการโฆษณา นอกจากน้ี ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจโชห่วย และแก้ไขปัญหาการขาด 
องค์ความรู้ในการบริหารจดัการร้านค้า สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพร้านค้าปลีกรายย่อย และร้านโชห่วยให้เข้มแข็ง 
และก้าวทนัต่อยุคสมัยทีมี่การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผ่านองค์ความรู้และประสบการณ์ทีแ่ม็คโครได้ด�าเนินการภายใต้ โครงการ 
“แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” มาตลอดระยะเวลา 13 ปี ดังนั้น สยามแม็คโคร จึงร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ในการยกระดับร้านโชห่วยสู่การเป็นร้านโชห่วย 4.0 อย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดได้ ท่ามกลาง
กระแสธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป พร้อมทั้งสนับสนุนและพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่ทันสมัย 
และเป็นสากลผ่านข้อมูล Big Data Analysis รวมถึงจัดกิจกรรมและเคร่ืองมือต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ผ่านการสนับสนุน 
ด้านองค์ความรู้ แนวทางการบริหารให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย และร้านค้าประชารัฐด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 

ชดุคูมือ “การจดัการรานคาปลกี
อยางมืออาชีพ” ประกอบดวย 
หลักการจัดการรานคาปลีก 
8 หัวขอ สําหรับผูที่สนใจ
เปดรานใหม หร�อผูประกอบการ
ท่ีตองการปรับปรงุราน หลกัการ
วางแผนผังรานและสินคา 
เทคนิคเพ�่มยอดขายและกําไร 
เปนตน

บร�การใหคําปร�กษาการจัดการ
รานคา ครอบคลุมถึงหลักการ
จัดการรานคาปลีก พรอมดวย
เทคนิคตาง ๆ แบบมืออาชีพ
ที่ชวยใหสามารถตอบสนอง
ความตองการ และพฤติกรรม
ของผูบร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
ภายใตการฝกอบรม สัมมนา 
และ Workshop ของแม็คโคร 
ที่จัดในทุกภูมิภาคตลอดป

บร�การการออกแบบแผนผัง
รานคา 3 มิติ

การพัฒนาองคความรู 
ผานระบบ E-learning 
ตลอด 24 ชั่วโมงในชองทาง
www.shohuaythai.com

บร�การรับสั่งซื้อ จัดเตร�ยม
สินคา และจัดสงสินคา สําหรับ
รานคาประชารัฐ

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ ในป� 2563  

รานโชหวยที่เขารวมโครงการ  

67,325 ราน

ซ่ึงเพ�ม่ข�น้จากเดิม 
13,267 ราน 
หร�อคิดเปนรอยละ 24

รานโชหวยที่เขารวม
โครงการมีรายไดเพ�่มข�้น

รอยละ 15 โดยเฉลี่ย

ความพ�งพอใจจาก
รานคาปลีกในชุมชน

รอยละ 4.35
(คะแนนเต็ม 5 คือ อยูในเกณฑดี)

โครงการมิตรแทโชหวย โครงการ U-Project “เสร�มสรางคูคิด พัฒนาธุรกิจคุณ”

รานคาปลีกที่เขารวม

7,867 แหง
(ตัวเลขสะสมตั้งแตป 2552)

จํานวนนักศึกษาที่เขารวม

41,114 ราย
(ตัวเลขสะสมตั้งแตป 2552)
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โครงการ “คืนคนดี มีอาชีพสูสังคม”  
โดยบร�ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ผลลพัธและประโยชนท่ีไดรบั

• ดําเนนิโครงการแลวใน 5 เร�อนจํา ประกอบดวย 
 เร�อนจําชั่วคราวเขากลิ�ง (จังหวัดเพชรบุร�) เร�อนจําชั่วคราวแคนอย (จังหวัดเพชรบูรณ) เร�อนจําหลมสัก (จังหวัดเพชรบูรณ) 
 เร�อนจําจังหวัดเพชรบูรณ และเร�อนจําจังหวัดนนทบุร� 
• จํานวนผูตองขังเขารวมโครงการทั้งสิ�น 361 ราย
• รอยละ100 ของผูตองขังที่พนโทษไดรับการปลอยตัวทั้งหมดไมกลับมาทําผิดซํ้าอีก

โครงการ Platform for Sustainable Thai SMEs 

เป็นโครงการสร้าง Platform Online ทีเ่ป็นชุมชนหรือ Community  
ของผู้ประกอบการที่เข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมี
พ่ีเล้ียงเข้ามาสนับสนุน และดูแลในการสรรหาและเช่ือมโยง 
การด�าเนินธุรกิจระหว่างฝั่งอุปสงค์และอุปทาน เพ่ือพัฒนาความ
พร้อม SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยไทยในการเข้าสู่ตลาด 
Modern Trade และเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
ให้แก่ SMEs ไทยทั้งกลุ่ม SMEs ที่มีการด�าเนินงานอย่างแข็งแรง 
มีมาตรฐาน กลุ่ม SMEs ทั่วไปที่มีศักยภาพ เร่ิมเป็นที่รู้จัก และ 
กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่ยังขาดคุณสมบัติด้านมาตรฐานเบื้องต้น

สนับสนุนกลุ่มเปราะบาง สร้างความเท่าเทียมในสังคม 

อกีหน่ึงแนวทางการด�าเนินงานในการสร้างความเท่าเทยีมกนัในสังคม 
คอืการสนับสนุนการมีคณุภาพชีวิตทีดี่ให้กบักลุ่มเปราะบาง การเพ่ิม
ของจ�านวนประชากร การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนความรุนแรงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผล
ให้เกดิช่องว่างและความเหล่ือมล�า้ทางสังคม ถอืเป็นอกีความท้าทาย
อย่างย่ิงของทัว่โลก 

คืนคนดี สู่สังคม

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) เล็งเห็นความส�าคัญของการให้โอกาสแก่ผู้หลงผิด ให้กลับสู่สังคมอย่าง
มีคณุค่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ตลอดจนการให้การศกึษาอบรม เพ่ือเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป ดังน้ี

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
เปนเคร�อ่งมือในการสรางพ�น้ท่ีสือ่ชมุชนออนไลน และเปดโอกาส
ให SMEs ทั่วประเทศ และโครงการกิจกรรมความรวมมือ อาทิ 
โครงการวันแหงโอกาสดี@CP ALL SME D Bank หร�อ
กิจกรรมจัด Biz. Matching ไดเขามาเปนชุมชนเดยีวกนัผาน
ระบบนี้เพ�่อทดสอบและประเมินสินคาผลิตภัณฑของตนเองวา
มีจ�ดแข็ง จ�ดปรับปรุง ในการเตร�ยมพรอมสําหรับเสนอขาย
ผานชองทาง Modern Trade

บริษทัจงึมุ่งส่งเสริมการสร้างความเท่าเทยีมในสังคม ยกระดับคณุภาพ
ชวีิตและความเป็นอยู่ส�าหรบักลุ่มเปราะบางและผู้พกิาร ตลอดจน
สนับสนุนการเข้าถึงสิทธข้ัินพ้ืนฐานได้อย่างเท่าเทยีม ภายใต้โครงการ
ทีห่ลากหลายเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มเปราะบาง และ 
ผู้พิการได้อย่างเต็มประสิทธภิาพ อาท ิโครงการ CP ALL x Art Story 
by Autistic Thai สร้างโอกาสด้วยศลิปะ 
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โครงการบมเพาะ คนดี มีทักษะ สูสังคม
โดยว�ทยาลยัเทคโนโลยปีญญาภวิฒัน (PAT)

ผลลัพธและประโยชนที่ไดรับ
• เยาวชนเขารวมฝกอบรมทักษะ

 ว�ชาชีพการทํากาแฟ สะสม   430 ราย

• เยาวชนไดรบัทุนการศึกษาตอท่ีศูนย

 การเร�ยนปญญาภวิฒัน สะสม 

 51ราย เปนมูลคา 2.7 ลานบาท

• มอบอปุกรณ คอมพ�วเตอร 

 สะสม  125 เคร�อ่ง

• สรางรายไดระหวางเร�ยนของเด็กและเยาวชน 

 28,080 - 52,416 บาทตอรายตอป

• อัตรากําลงัแรงงานขององคกร 
 สถานประกอบการจากการฝกอาชีพ
 ของนักเร�ยนนักศึกษา 

   6 เดอืนตอรายตอป

โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ
บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญในการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” จึงได้ด�าเนินโครงการด้านการให้โอกาสแก่
กลุ่มผู้พิการและทพุพลภาพให้มีโอกาสในการท�างาน และสร้างรายได้มาอย่างต่อเน่ือง โดยพัฒนารูปแบบการท�างานทีเ่หมาะสม  
ตลอดจนจดัให้มีการพัฒนาทกัษะและศกัยภาพของผู้ทพุพลภาพ โดยในปี 2563 บริษทัได้ขยายการจ้างงานและพัฒนาทกัษะ
การท�างานให้แก่ผู้ทพุพลภาพ นอกจากน้ี ยังจดัให้มีโครงการสนับสนุนโอกาสและรายได้ของผู้พิการและทพุพลภาพในสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
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ผูพ�การที่ไดรับการสงเสร�มอาชีพ 

95 ราย  

ยอดจําหนายผลิตภัณฑ 

1,276 ชิ�น

สรางรายไดใหผูพ�การ 

332,482 บาท

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

โครงการ CP ALL x Art Story by Autistic Thai 
สร้างโอกาสด้วยศิลปะ
เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เยาวชน และบคุคล 
ออทสิติก บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ได้ประสานความร่วมมือ
กบัมูลนิธอิอทสิติกไทย ในการพัฒนาและจดัจ�าหน่ายสินค้าคอลเลคช่ัน 
พิเศษ อาท ิหน้ากากผ้าพร้อมกระเป๋า ผ่านทางหน้าร้าน Boutique for All  
และ www.shopat24.com โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการพัฒนา
สินค้าจะมอบให้แก่มูลนิธฯิ ในการด�าเนินกจิการต่อไป

โครงการ ซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาส 
Giving Ambassadors : from “Care” to “Share”
บริษทัได้ประสานความร่วมมือไปยังศลิปินนักออกแบบแครักเตอร์ 
(Character) ทีมี่ช่ือเสียง และองค์กรผู้พิการทีมี่ความสนใจ ร่วมกัน 
ต่อยอดออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้พิการ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากผ้า เพ่ือวางจ�าหน่ายผ่านทางช่องทาง 24 
Shopping และมอบรายได้ทัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมคลังสินค้า 
(Fulfillment Fee) แก่สมาคมองค์กรผู้พิการทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 
สมาคมรวมใจคนพิการ จงัหวัดอดุรธานี ชมรมบรูณาการคนพิการ
อย่างย่ังยืน ต�าบลปากโทก จังหวัดพิษณุโลก สมาคมคนพิการ
จังหวัดอ่างทอง และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
พระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการผลิต
ผ้าแคนวาส สายคล้องกระเป๋า และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง มีผู้พิการทีไ่ด้รับ 
การส่งเสริมอาชีพ จ�านวน 95 ราย

โครงการ ซีพ ีออลล์ เปิดพืน้ท่ีสร้างโอกาส : Giving Space
บริษทัได้จดัสรรพ้ืนทีห่น้าร้านเซเว่นอเีลฟเว่นให้กลุ่มคนพิการเพ่ือเป็น
พ้ืนทีจ่�าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้พิการโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย  
โดยในปี 2563 น�าร่องด�าเนินการไปแล้ว 2 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดอ่างทอง 
ร่วมกบัสมาคมคนพิการจงัหวัดอ่างทอง และจงัหวัดอดุรธานีร่วมกบั
สมาคมรวมใจคนพิการจงัหวัดอดุรธานี มีผู้พิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม
อาชีพ จ�านวน 55 ราย

ยอดขายหนากากผากวา 2,000 ชุด

รายไดหลังจากหักคาใชจายมอบใหแกมูลนิธิ

ออทิสติกไทยประมาณ 184,184 บาท

ไดรับการสงเสร�มอาชีพ

จํานวน 20  ราย

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
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โครงการปั้นเถ้าแก่ร้านอาหาร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการป้ันเถ้าแก่ร้านอาหาร สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ปรับ ปรุง เปล่ียน  
แม็คโครคู่คิด พลิกวิกฤตธุรกิจอาหาร สู่บริบทแห่งความย่ังยืน 
ด�าเนินการข้ึนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ  
ท�าให้มีผู้ได้รับผลกระทบจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงาน รวมไปถงึ 
ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการปรับตัวรับกับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เกีย่วกบัธรุกจิอาหาร
แบบครบวงจร ผ่านแม็คโครโฮเรก้า อคาเดมี ทั้งช่องทางออนไลน์
และออฟไลน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบ
การร้านอาหาร และบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้สถานการณ์
วิกฤตทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยการเปิดพ้ืนที่ฟรีให้กับ 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ของแม็คโครสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังร่วม
สนับสนุนวัตถุดิบ ได้แก่ โครงการข้าวกล่องเชฟฮัก เพื่อส่งต่อข้าว
กล่องให้แก่ 5 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมด้านการส่งเสริมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ยอดผูติดตามใน Facebook แม็คโคร

โฮเรกา อคาเดมี กวา 90,000 ราย

ยอดการมีสวนรวมกับกิจกรรมบน 
Facebook แม็คโครโฮเรกา อคาเดมี กวา 

1,475,000 ครั้ง

ยอดรับชมคอรสออนไลนกวา 

510,000 ครั้ง 

ซึ่งเพ�่มข�้นถึงรอยละ 370 จากป 2562

ผูประกอบการ เขารวมโครงการแม็คโคร
เปดพ�้นที่ฟร�ในชวงโคว�ด-19 จํานวน 

2,000 รานคา ใน 64 สาขาแม็คโคร

ขาวกลอง 40,000 กลอง 
สงตอใน 50 ชุมชนของกรุงเทพมหานคร

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

บริษัทยังคงมุ่งม่ันด�าเนินการเสริมสร้างโอกาสให้กับสังคม ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเปราะบาง โดยให้ความส�าคัญกับการช่วยเหลือและสนับสนุนการปรับตัวภายใต ้
วิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อันยากล�าบากนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
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